
Persbericht

CBS Persbericht PB99-048 pagina 1 van 4

PB99-048
26 februari 1999

9.30 uur

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71

E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van

het Ministerie van
Economische Zaken

Grote verschillen in inkomen van AOW-ers

In 1997 kreeg één op de vijf huishoudens AOW. Deze huishoudens
hadden naast de AOW bijna allemaal ook andere inkomsten, zoals een
aanvullend pensioen of inkomsten uit vermogen. De hoogte van deze
inkomsten liep sterk uiteen. Een kwart van de AOW-ers had per maand
meer dan 3000 gulden aan extra inkomsten. Een bijna even grote groep
ontving minder dan 500 gulden naast de AOW.
In 1997 was het besteedbare inkomen voor alleenstaande AOW-ers
gemiddeld 2400 gulden per maand. Voor echtparen was dit bijna 3700
gulden. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de inkomens-
verdeling in 1997, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst.

Ruim 500 gulden per maand meer voor AOW-ers met pensioen

In 1997 ontvingen 1,4 miljoen huishoudens AOW. Van hen kregen acht
op de tien naast de AOW een aanvullend pensioen. Uiteraard was het
inkomen van deze huishoudens meestal hoger dan dat van AOW-ers
zonder aanvullend pensioen. Alleenstaanden met aanvullend pensioen
hadden gemiddeld 550 gulden per maand meer te besteden dan al-
leenstaanden zonder aanvullend pensioen. Bij AOW-echtparen was het
verschil vrijwel even groot.
Naast het pensioen komen nog andere inkomsten voor. Van de AOW-
huishoudens had ruim de helft inkomsten uit vermogen en een kwart
huursubsidie. Slechts 40 duizend huishoudens hadden alleen AOW en
50 duizend ontvingen naast de AOW uitsluitend huursubsidie.

Hoogbejaarden hebben lager pensioen

In 1997 bedroeg het aanvullend pensioen gemiddeld 1500 gulden bruto
per maand. Hoogbejaarden, mensen van 80 jaar en ouder, hadden
doorgaans een lager pensioen dan recent gepensioneerden. Zo was
het aanvullend pensioen van hoogbejaarde echtparen gemiddeld 500
gulden per maand lager dan dat van echtparen tussen de 65 en 70 jaar.
Bovendien ontvingen hoogbejaarden minder vaak een aanvullend pen-
sioen: bij echtparen van 80 jaar en ouder 83 procent tegen 93 procent
bij echtparen tussen de 65 en 70 jaar.
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Aanvullende inkomsten zijn belangrijk

Bij alleenstaande 65-plussers met aanvullend pensioen waren de bruto-
inkomsten naast de AOW gemiddeld 1570 gulden per maand: 1140
gulden aan pensioen en 430 gulden aan andere inkomsten. Samen was
dit bijna evenveel als de AOW zelf, die voor hen gemiddeld 1600 gul-
den per maand bedroeg. Alleenstaanden zonder aanvullend pensioen
ontvingen doorgaans meer aan andere aanvullende inkomsten: gemid-
deld 790 gulden per maand.
Bij AOW-echtparen waren de aanvullende inkomsten in doorsnee hoger
dan de AOW zelf. Paren met aanvullend pensioen ontvingen in 1997
gemiddeld bijna 2500 gulden per maand naast de AOW. Voor echtpa-
ren zonder aanvullend pensioen waren de aanvullende inkomsten ge-
middeld 1700 gulden per maand.

Inkomen AOW-ers onder landelijk gemiddelde

In 1997 was het besteedbare inkomen van alle Nederlandse huishou-
dens gemiddeld 4020 gulden per maand. Met 3270 gulden per maand
hadden de AOW-ers gemiddeld bijna twintig procent minder te beste-
den. AOW-huishoudens zijn echter in doorsnee kleiner dan overige
huishoudens, waardoor er minder personen van het inkomen afhanke-
lijk zijn. Na correctie voor dit verschil in huishoudensomvang blijkt dat
de welvaart van AOW-huishoudens zes procent onder het landelijk ge-
middelde lag.

Technische toelichting
Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) levert informatie over het inkomen
van huishoudens en personen. De resultaten zijn gebaseerd op een
steekproef van 75 duizend huishoudens. Het IPO ontleent zijn gege-
vens aan de administratie van de belastingdienst, de studiefinanciering
en de huursubsidie.
Het IPO biedt een nagenoeg compleet beeld van de inkomens van
huishoudens met ouderen. Bestanddelen die niet volledig waargeno-
men worden, betreffen onder meer rente- en dividendinkomsten als de-
ze beneden de vrijstellingsgrens voor de aangifte van de inkomensbe-
lasting vallen. Het gaat hier om inkomensbestanddelen van bescheiden
omvang.
Het besteedbare inkomen bestaat uit de som van inkomsten uit arbeid,
winst, vermogensinkomsten, sociale uitkeringen en pensioenen,  ver-
minderd met sociale premies en belastingen.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau
voor de Statistiek in Heerlen, dhr. W. Bos, tel. (045) 570 74 98. In het
aprilnummer van de Sociaal-economische maandstatistiek, een tijd-
schrift van het CBS, verschijnt een artikel over dit onderwerp. Dit artikel
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en de bijbehorende tabellen zijn nu reeks beschikbaar. Overige infor-
matie kunt u verkrijgen bij de persdienst, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1
Aantal AOW-huishoudens in 1990, 1995, 1996 en 1997

Alleen- (Echt)paar Overig 1) Totaal
staande ___________________

AOW-er beiden één
AOW-er AOW-er

x 1 000

1990        587        344        146       162  1 239
1995        673        391        146       137  1 347
1996        684        394        159       134  1 371
1997        706        401        163       128  1 398

1) Onder andere ouderen die bij familieleden inwonen.

Bron: CBS

Tabel 2
Gemiddeld besteedbare inkomen AOW-huishoudens naar leeftijd, 1997

65-69 70-74 75-79 80 jaar Totaal
jaar jaar jaar en ouder

  aantal huishoudens (x 1 000)

Alleenstaande AOW-er     122     180    172        232     706
Echtparen, beiden AOW-er       72     143    111          75     401

besteedbare inkomen (gld per maand)

Alleenstaande AOW-er  2 410  2 460 2 400     2 340  2 400
Echtparen, beiden AOW-er  3 880  3 770 3 650     3 430  3 690

Bron: CBS
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Tabel 3
Inkomenspatroon van AOW-huishoudens, 1997

Met aanvullend pensioen Zonder aanvullend pensioen Totaal

alleen- (echt)paar  totaal 1) alleen- (echt)paar  totaal 1)

staande beiden staande beiden
AOW-er AOW-er AOW-er AOW-er

x 1 000

Aantal huishoudens        538        352  1 131          49      267  1 398

bedrag per huishouden per maand (gld)

AOW     1 600     2 290  1 900     1 600     2 270  1 770  1 880
Aanvullend pensioen     1 140     1 780  1 490  1 210
Inkomsten uit vermogen 2)        330        490     410        510     1 070     660     460
Huursubsidie          60          40       40        100          60       80       50
Overige inkomsten          40        160     570        180        580   1060     660
Bruto-inkomen     3 170     4 770  4 420     2 390     3 980  3 570  4 260

Besteedbare inkomen 3)     2 530     3 760  3 390     1 980     3 220  2 760  3 270

1) Inclusief overige huishoudens met ouderen
2) Inkomsten uit rente, dividend, obligaties, verhuur en eigen woning
3) Inkomen na aftrek van belastingen en sociale premies

Bron: CBS


